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G.H. von Wright Metsätalon 
kuppilassa

(Lausumaton ”siunaus” jollekin 
mikä oli tuloillaan ja mikä voi 

kestää kymmeniä vuosia 
ilmaantua)



Norman Malcolm Porthanian 
luentosalissa 

(E. Saarisen pöhkö, lattea, laiska 
ja samalla yli-innokas ajattelu)



Wittgenstein ja Norman 
Malcolm Cambridgessä



Musicians as vanguards of the
species (Cornel West)



Myötäelävyys. Kyky kokea 
yhteyttä



”…made sure we checked our ego 
at the door”



Systeemi 1 ja systeemi 2
eli Tuohimetsän salaisuudet



Ajattelun ajattelu, sillä ajatuksella, että 
näin syntyisi myönteisiä seurauksia 
osallistujan oman elämän elämisen 

kannalta

Luultavasti tämä keskeisesti 
edellyttää muutoksia tavoissa, 

millä ajattelusi hahmottaa toiset ja 
muun-kuin-mitä-olet-itse



Levinas



Teamsin kehittäjät eivät 
selvästikään ole lukeneet 
Levinasta ajatuksella, tai 

uskoneet lukemaansa



E. Saarisen ajattelun perusmuodot 
kuvakavalkaadina



Kevyesti surffaava life 
unexamined -ajattelu 

”…you can walk into a movie theatre in Amsterdam and buy a beer.

And I don't mean in a paper cup. I'm talkin' 'bout a glass of beer. 

And in Paris, you can buy a beer at MacDonald’s.”



Bad Romance -ajattelu



”Anna tsaanssille mahdollisuus” 
(haavoittuvuudesta käsin) -ajattelu

Helene Scherfbeck, ”Toipilas”, 1888



Paneutuva harkinta



Juuri ennen kuin oivallus 
kiteytyy -ajattelu



”If you wanna play blind man, then go 
walk with a Shepherd. But me, my eyes are
wide fuckin' open” -oivallusajattelu



”It was a pleasure watching
you work” -ajattelu



Vesa-Matti Loirin puhelu



Vesku / Elämäni laulu



Jakso II



Ajattelun ajattelu
ja

ajattelun ajattelun ajattelu



Kaksi pääperiaatetta

1. Meissä on enemmän hyvää kuin
mitä päälle näkyy

2. Parempi ajattelu synnyttää
parempaa elämää



Filosofia vahvistavana 
voimana elämän elämiseen 

nähden

Harkitseva, viisas, toimeenpanoa 
tukeva, herkkä, kriittinen, 

henkilökohtaisia sisäisiä yllykkeitä 
moniulotteistava, toisista välittävä 

ja kokonaisuuden huomioiva 
ajattelu



Sanat työkaluina, tikapuina 
jotka heitetään pois, kun on 

noustu ylös. 



Nöyryys: 
haltuunottohybriksen 

kiteytyskiihkon, 
lokerointivimman rajat 



Laotse



Kuolema mahdollisuutena



”Myöhemmin huomaamme 
olevamme parempia ihmisiä”



Ajattelun taipumukset
vs.

kyvyt, kompetenssit



Myside Bias, 
Actively Open-Minded Thinking





”Meitä oli niin monia 
samanmoisia”



Äidin muistosanat


